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Tervetuloa kuulemaan Vantaan 
5./6.-luokkalaisten 

ohjauskokonaisuudesta



Esittely

Pia Kummola

oppilaanohjaaja Jokiniemen koulu

oppilaanohjauksen kehittämishanke ONNI

Saija Tikkanen 

oppilaanohjaaja Havukosken koulu 



Kässäri

- esittely  Saija ja Pia
- ohjaus kuuluu kaikille Pia
- aiemmista lukuvuosista opittua Pia
- toteutus Saija
- resurssointi Pia
- ohjaus 5./6. luokalla: sisältö Saija

Classroom

- Saija Classroomiin siirtyminen ja tähän myös lyhyesti huoltajakirje
- Pia Miksi opiskellaan? Arjen tilanteet, Padlet
- Saija Tulevaisuuden työelämätaidot
- Saija Oppimaan oppimisen taidot
- Pia Positiivinen cv ja Yrityskylä



Ohjaus kuuluu kaikille

- Jokainen opettaja on ohjaaja

- Ohjausta tehdään jo paljon, tavoitteena tietoisuuden lisääminen

- Oppiaineiden oppimisstrategiat ja -tekniikat, luokan- ja aineenopettajat 

tärkeässä roolissa oppiaineensa oppimaan oppimisen taitojen ohjaajana 

- Vahvuuksien varhainen tunnistaminen ja kirjaaminen systemaattisesti

- Osaamisen tunnistaminen (mm. harrastusten dokumentointi jatko-opintoja varten, 

työelämässä opitun tunnistaminen)

- Työelämätaidot

- Yrityskylä ala-ja yläkoulussa

- työelämäpainotteinen perusopetus TEPPO yläkoulussa

- Strategia 2022-2025



Aiemmista lukuvuosista opittua

Lukuvuonna 2017-2018 opojen ja 6. lk opettajien työryhmä laati 6. lk 
ohjauskokonaisuuden. 2022 työryhmä päivitti kokonaisuuden materiaalit.

Siitä lähtien kokonaisuus on toteutettu kaikissa 6. luokissa. Lv 2022-2023 
toteutetaan osittain myös 5. luokilla.

Palaute kerätty opettajilta ja opoilta
● Palaute on ollut positiivista: aiheet tärkeät sekä oppilaita motivoivia ja 

kiinnostavia, valmiit tehtävät Classroomissa hyviä, opon tuki 6. luokan 
opettajalle hieno resurssi, opo ja yläkoulu tutuksi oppilaille ja opoille tietoa 
tulevista yläkoululaisista



Kokonaisuuden runko sisältää kaksi 90 min mittaista oppituntia sekä kaksi teemaa, 
jotka kulkevat mukana 5./6. luokan opettajan opetuksessa läpi lukuvuoden.

Tavoitteena ei ole suorittaa kaikkea, vaan sisällöt muodostavat 5./6. luokan 
opettajalle tuen ohjaustietoisuuden sekä oman osaamisen laajentamiseksi

• Jokaiselle 5./6. luokalle on nimetty kummiopo: yhteissuunnittelu ja 
yhteistyö toteutuksessa

Kaikki materiaalit ja ohjeet löytyvät Classroomista, joka tulee opojen kautta jakoon 
5./6. luokkien opettajille

Toteutus



Resurssointi

RUNKO:

• Opoille kokonaisuuden toteuttamiseen on varattu suunnilleen 0,5 vvt per 6. 
luokka lukuvuoden aikana = 13 tuntia lukuvuoden aikana per 5/6. luokka

• Sisältää: yhteissuunnittelu, oma suunnittelu, oppitunnit, koulutukset

• Opo mukana syksyn ja kevään oppitunneilla yht. 2 x 90min  per luokka

• Syksyllä tehostartti, jossa opo mukana tiiviisti

• Keväällä toinen oppitunti ennen yläkouluun siirtymistä, jossa opo mukana myös



Ohjaus 5./6. luokalla: sisältö (OPS:sta)

1. Miksi opiskellaan?

• Oppitunti 90 min. yhteistyössä opo ja 5./6. lk. opettaja

• Peruskoulun sisältöjen liittäminen muuhun elämään

2. Oppimaan oppimisen taidot

• Läpi lukuvuoden opettajan opetuksessa mukana

• Opiskelustrategioiden harjoitteleminen

3. Vahvuuksien tunnistaminen, Positiivinen CV + Yrityskyläkokonaisuuden 
linkittäminen ohjauksen kokonaisuuteen

• Vahvuuksien tunnistaminen ja Positiivinen CV läpi lukuvuoden opettajan 
opetuksessa mukana

4. Tulevaisuuden työelämätaidot

• Oppitunti 90 min. yhteistyössä opo ja 5/6. lk. opettaja

Tiedote huoltajille



Vanda vahvuuskortit från Vanda

1. Valitse yksi kortti, joka resonoi sinua
2. Menkää neljän henkilön ryhmiin
3. Kerro kaverille, miten tämä vahvuus 

näkyy opon työssäsi

4. Kiitä kavereita yhteisestä hetkestä



Mukavaa opopäivien jatkoa ❤

Kiitos!

pia.kummola@vantaa.fi

saija.tikkanen@vantaa.fi
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